03.30 Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας
Τι είναι η κατανομή πληθυσμού ;
Κατανομή πληθυσμού μιας χώρας λέγεται ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται ο
πληθυσμός μέσα στα όρια της χώρας. Η κατανομή του πληθυσμού είναι
διαφορετική σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές, στις οποίες κατοικούν πολύ λίγοι
άνθρωποι και περιοχές, όπου κατοικούν περισσότεροι. Η Αττική έχει τους
περισσότερους κατοίκους από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κατανομή του πληθυσμού ;
Οι παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την κατανομή του πληθυσμού στην
πατρίδα μας, είναι κυρίως φυσικοί (ορεινά ή πεδινά εδάφη, κλιματικές συνθήκες
κ.ά.) και οικονομικοί (εργασία, συγκοινωνίες, περισσότερες ανέσεις κ.ά.).
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συγκεντρώνεται στα πεδινά, όπου μπορούν
να πραγματοποιηθούν οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες κι επομένως να
αναπτυχθεί η οικονομία. Οι άνθρωποι βρίσκουν εργασία, αυξάνουν το εισόδημά
τους και απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος.
Κατασκευάζονται με μεγαλύτερη ευκολία έργα υποδομής, όπως δρόμοι, γέφυρες,
λιμάνια και αεροδρόμια, κτίζονται μεγάλα νοσοκομεία και σχολεία, ιδρύονται
βιομηχανικές μονάδες.
Αντίθετα, στις δύσβατες περιοχές δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν μεγάλα
αναπτυξιακά έργα. Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, για να μεταφερθούν
σε περιοχές που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Τι είναι η αποκέντρωση ;
Ο όρος «αποκέντρωση» εκφράζει την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων της
Πολιτείας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι σπουδαιότερες από αυτές να ασκούνται από
περιφερειακά και όχι από κεντρικά όργανα, όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται στις
διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Το κράτος βρίσκεται κοντά στον πολίτη, αφού τα περισσότερα από τα προβλήματά
του θα αντιμετωπιστούν από επιτόπια όργανα, τα οποία θα δώσουν ταχύτερα
λύσεις, που ανταποκρίνονται καλύτερα στα πράγματα, για τα οποία έχουν άμεση
αντίληψη.
Η ζωή στην περιφέρεια τονώνεται κι έτσι διευκολύνεται η αμοιβαία κατανόηση των
πολιτών, οι οποίοι βαθμιαία γνωρίζουν ποια είναι τα κοινά τους συμφέροντα. Στην
ουσία της
προάγεται και η δημοκρατία, ενώ στο πλαίσιο της γενικής αποκέντρωσης τα

περιθώρια αποτελεσματικότερης λειτουργίας της κρατικής μηχανής είναι
μεγαλύτερα.

Κι άλλα στοιχεία
Γλωσσάρι
Αποκέντρωση: κατανομή διοικητικών αρμοδιοτήτων, με τρόπο ώστε οι
σπουδαιότερες από αυτές να ασκούνται από περιφερειακά και όχι από κεντρικά
όργανα

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό...
Η αποκέντρωση της Διοίκησης
Ο όρος «αποκέντρωση» εκφράζει την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων της
Πολιτείας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι σπουδαιότερες από αυτές να ασκούνται από
περιφερειακά και όχι από κεντρικά όργανα, όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται στις
διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Πάμπολλα είναι τα πλεονεκτήματα που αναβλύζουν από αυτόν το θεσμό
οργάνωσης της διοίκησης. Το κράτος βρίσκεται κοντά στον πολίτη, αφού τα
περισσότερα από τα προβλήματά του θα αντιμετωπιστούν από επιτόπια όργανα, τα
οποία θα δώσουν ταχύτερα λύσεις, που ανταποκρίνονται καλύτερα στα πράγματα,
για τα οποία έχουν άμεση αντίληψη.
Η ζωή στην περιφέρεια τονώνεται κι έτσι διευκολύνεται η αμοιβαία κατανόηση των
πολιτών, οι οποίοι βαθμιαία γνωρίζουν ποια είναι τα κοινά τους συμφέροντα. Στην
ουσία της προάγεται και η δημοκρατία, ενώ στο πλαίσιο της γενικής αποκέντρωσης
τα περιθώρια αποτελεσματικότερης λειτουργίας της κρατικής μηχανής είναι
μεγαλύτερα.
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